
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 2-osobowe funkcjonalnie urządzone i wyposażone. 
W każdym pokoju: łazienka z prysznicem, ręczniki, TV, płaszcz kąpielowy, czajnik bezprzewodowy,   
telefon, WiFi.
Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania plus pakiet na drogę
w dniu wyjazdu.

MUSZYNA-UZDRAWIAjąCA TERAPIA W BESKIDACH

Program:
1 DZIEŃ  - Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie od 
godz.16.00. Kolacja. Spotkanie informacyjne.
2-7 DZIEŃ - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3x dziennie, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, PAKIET KURACYJNY: konsultacja lekarska na początku turnusu, 2 zabiegi 
lecznicze dziennie i Aquaerobic od poniedziałku do piątku, kuracja pitną wodą mineralna 
ze źródła Złockie VIII, kąpiele w basenie, zajęcia animacyjno-rozrywkowe:  WIECZOREK 
TANECZNY przy muzyce, marsze terenowe z kijami Nordic Walking, turniej tenisa 
stołowego, rozgrywki w bilard, spacer po uzdrowisku z przewodnikiem. 
8 DZIEŃ  - Pożegnanie z uzdrowiskiem. Śniadanie, odbiór suchego prowiantu. 
Wykwaterowanie. Wyjazd. 

MUSZYNA - miejscowość turystyczna ze statusem uzdrowiska położona w Beskidzie Sądeckim w dolinie rzeki Poprad oraz dwóch potoków Szczawnik i Muszynka (dopływów Popradu). Leży na wysokości 450 m.n.p.m. Od granicy ze Słowacją Muszynę dzieli 5 km. W Muszynie panuje klimat górski, który sprawia, że zimy bywają mroźne i śnieżne, a lata gorące, z opadami deszczu. ATRAKCJE MIEJSCOWOŚCI: liczne źródła wód mineralnych m.in. słynnej Muszynianki, Podzamkowy Zespół Dworski z Muzeum Regionalnym, Kościół Św. Jakuba, ruiny zamku starostów, Ogród Biblijny, Park Zdrojowy ZAPOPRADZIE, ogród sensoryczny, trasy spacerowe.

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenia pobytu.

UWAGI:
- wyżywienie: 3x dziennie z możliwością doboru diety.
- pobyt rozpoczyna się od godz. 16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz. 10.00 plus suchy  
  prowiant na drogę.
- w trakcie pobytu: pakiet kuracyjny, wieczorek taneczny z muzyką, 
   ognisko z kiełbaskami, wycieczka piesza po uzdrowisku z przewodnikiem, zajęcia integracyjne.
- wycieczka do Krynicy Zdrój z przewodnikiem – fakultatywnie – opłata 45 zł przy min. 30 chętnych.
- podczas podróży i pobytu opieka pilota/koordynatora.
- opłata uzdrowiskowa płatna gotówką w recepcji.
- oferta dla grupy 35-40 osób.
- dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka
- ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł.
- zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX, dodatkowa opłata w zależności od miejsca wyjazdu.

CENTRUM ZDROWIA I REKREACJI GEOVITA ZŁOCKIE - Elegancki obiekt 
położony na rozległym zielonym terenie starannie zaprojektowanym i urządzonym. Do dyspozycji 
gości: restauracja, kawiarnia, sale konferencyjne, bilard, tenis stołowy, bogata baza odnowy 
biologicznej z salą gimnastyczną, źródełko i pijalnia wody leczniczej Złockie VII, KRYTY BASEN, sauna, 
chata grillowa, miejsce na ognisko, teren rekreacyjny z placem zabaw, sala zabaw dla dzieci, parking, 
bezprzewodowy Internet.

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie 7 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie 
- program
- ubezpieczenie NNW do 10 000 zł 
- obowiązkowa składka na TFG i TFP 
- pakiet rehabilitacyjny


